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Convergências

Uploaded on September 3, 2007 by ce3po http://flickr.com/photos/ce3po/1315716722/

Usuários

Conteúdos

Tecnologia - Paradigmas



Factores

• Usuarios
– Acesso ao Web ao mão e pessoal.

– Acesso aos conteúdos sem se preocupar 
pela sua localização física.

– “Gratuito”
• Modelos de negocio

– Criar conteúdos
• Criação de conteúdos pelas comunidades



Factores

• Tecnologia - hardware
– Wireless (libertade)
– Dispositivos portáteis e de 

múltiples usos (libertade)
– Banda larga
– Preços, impostos, Moore’s Law

• Tecnologia - filosofias
– Open Access
– OpenURL
– Open Source

• ej. Firefox, Chrome, Open 
Office, Linux, Unbutu

– Web 2.0 (blog, wiki, rss, widgets, 
mashups)

– Realidades virtuais (Second Life)

http://www.plasticlogic.com



Factores

• Conteúdos
– Impresso, eletrônico (print on demand)

– Open Access, Comercial
• Modelos de publicação e da divulgação

– Criado pelos usuários (compartir)
• Wikipedia*, YouTube, Flickr, del.icio.us
• Sumamente importante
• Mais informação criado pela gente que pelos especialistas

•Nature 438, 900-901 (15 December 2005) | doi:10.1038/438900 a; Published online 14 December 2005
•http://news.cnet.com/Study-Wikipedia-as-accurate-as -Britannica/2100-1038_3-5997332.html



Usuarios
Conteúdos, Contextos

http://www.nhs.uk



http://talk.nhs.uk/blogs/diabetes/default.aspx

Usuarios
Conteúdos, Contextos - blogs



Mashups

– Mashups
• Um mashup é um website ou uma aplicação 

web que usa conteúdo de mais de uma fonte 
para criar um novo serviço completo.*
(Wikipedia).

• Web services e os API
– Maneira de compartilhar de divulgar informações entre 

sistemas diferentes.
– Uma forma de interoperabilidade

* Conteúdo disponível baixo os términos da Licença de documentação livre de GNU



Mashup do ano1854

London cholera outbreak of 1854 

map of cholera deaths compiled by physician John Snow
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7603810.stm



Mashup

http://healthmap.org/es



Mashup

Feeds¹

[1] “PLoS Medicine - Surveillance Sans Frontières: In ternet-Based Emerging Infectious Disease Intelligen ce and 
the HealthMap Project,” http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request= get-
document&doi=10.1371/journal.pmed.0050151&ct=1



Mashups
NHS Choices Web services

• Web services do NHS Choices
– Buscar nos Service

Directories

– Obter artigos de Behind the
Headlines, Health A-Z, e 
Live well

– No futuro, quase todos os 
conteúdos da NHS Choices
serão disponível por meio dos 
Web Services

– Divulgação.

– Política de acesso livre as 
informações.

http://www.nhs.uk/nhscwebservices/Pages/Webservices .aspx



http://www.patientopinion.org.uk/

Mashups
NHS Choices Web services

Patient Opinion mashes
up NHS Choices

06 Aug 2008



Mashups
Gobernos

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7484131.stm



Mashup – Avian flu

http://www.nature.com/avianflu/google-earth/index.h tml



Diretorio de mashups

http://www.programmableweb.com



Mashup

http://whoissick.org/sickness/



Mashup tools

• Google Mashup Editor 
http://www.googlemashups.com

• Microsoft Popfly
http://www.popfly.com/

• Serena Mashup Composer
http://www.serena.com/mashups

• Yahoo pipes
http://pipes.yahoo.com/pipes/



Mashup

www.wikicrimes.org



Mashup

• Importante para
– Divulgar os dados do seu Website.
– Aumentar a visibilidade do seu Website
– Acessar as informações de um Website desde outro 

Websites ou sistema diferente.

• Desenvolver novas aplicações facilmente
– Aproveitar de dados e estruturas existentes

• Encontrar novos padrões de dados
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